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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018 εις Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone 
Park και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δε-
ήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Έλλη, τα τέκνα Στέλλα και 
Marc, Κωνσταντίνα, Ηλίας, τα αδέλφια στην Ελλάδα και 
Αµερική, τα κουνιάδια στην Κύπρο, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο 
Calvary Hospital και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο 
µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφι-
λούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα, αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ
H οικογένειά του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Νεστάνη Τριπόλεως

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 5 
∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. στο Παρεκκλήσι 
του Γηροκοµείου της Βασιλειάδας (Lakemba), 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o αδελφός Νικόλαος στην Αυστραλία, οι 
αδελφές ∆ιονυσία και Αναστασία στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια Παναγιώτης και ∆ιονύσιος και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre (276 Haldon St, 
Lakemba).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΠΕΛΙΑΡΗ
ετών 88

από Καµπί Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 29 Νοεµβρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

αδελφής και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 
2018 και ώρα 6.00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool. H 
νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέµπτη 6 ∆εκεµ-
βρίου 2018 και ώρα 11.30 π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆έσποινα, τα τέκνα Μιχά-
λης και Paula, Αντώνης, τα εγγόνια Dianna και Adrian, 
Peter και Anneke, Eric και Stefanie, Holly, Cleo, Coopah, 
το δισέγγονο Michael, τα αδέλφια Ελένη, ∆ηµήτρης και 
Φωτεινή, η κουνιάδα Βασιλική, η κουνιάδα Αγγελική, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να 
γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο Alzheimer’s 
Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
ετών 82

από Λεβίδι, Αρκαδίας
που απεβίωσε τη 1η ∆εκεµβρίου 2018

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, 

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού, κουνιάδου και θείου




